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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Reunião de oração 

Quarta: 20h - Quarta da vitória 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens  e 

Reunião com adolescentes                                                                                         

Domingo:   9h - Escola Dominical 

             19h - Culto da Família 

 
 

ACONSELHAMENTO  PASTORAL 
 

   Rev. Elói Moutinho    (9101-6080 / 3304-6129) 
   Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 
   Pra. Mariana Sanitá (9976-4503 / 3341-7083) 
   Pr. Daniel de Mattos (9992-0971 / 3334-2553) 
   Pr. Mario Biolada (3024-6969 / 8443-3082) 

 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Acesse o site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 

DIRETORIA 

PRESIDENTE  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO 

Jaime R. Oliveira 
 

MORDOMOS  

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Ernesto Rossi 

Luiz Gonzaga 

 

ECÔNOMOS   

Allyson S. Souza 

Claudia Nakamura  

Jaime R. Oliveira  

Rodrigo Sant’Anna 

 

PRES. MEDDI  

Rildo Santos Leite          

 

PRES. MNI      

Edson Batista 

 

PRES. JNI     

Vitor M. Souza 

“Quem tem coragem de fazer o bem, tem que ter a  sabedoria de suportar a ingratidão.” 

 

13 - LUIZ GONZAGA OLIVEIRA 

14 - DELBLA DE JESUS SOUZA 

15 - SONIA MARIA DA SILVA 

17 - KEVIN DOUGLAS DE LIMA 

18 - RENATA FERREIRA V. COELHO 
18 - CINIRA GARCIA GONÇALVES 

19 - THEREZINHA F. PEREIRA 

19 - FERNANDO DE SOUZA DIAS 

COLÔMBIA 
Área: 1.141.748 km² 
Capital: Bogotá 
População: 45,2 milhões de habitantes 
(estimativa 2012) 
Moeda: Peso colombiano  
Nome Oficial:  República da Colômbia 
Nacionalidade: colombiana 
Governo: República Presidencialista 
Presidente da República: Juan Manuel Santos 
 Localização: noroeste da América do Sul 
Cidade Principais: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla e Cartagena. 
Composição da População: eurameríndios 58%, europeus ibéricos 
20%, eurafricanos 14%, afro-americanos 4%, ameríndios 1%, outros 
3% 
Idioma:  Espanhol (oficial) 
Religião: cristianismo 95,2% (católicos) e outras religiões 4,8% 

 A primeira 
Igreja do Nazareno na 
Colômbia iniciou-se em 
Bogotá no ano de 1975 
com os missionários 
Dean Galloway e sua 
esposa. Em 1980, a 
igreja se organizou ofici-
almente em Cali. Em 

1981 contava com apenas 15 membros 
e hoje é considerada a maior Igreja do 
Nazareno do mundo, com 12.000 mem-
bros e eventos de até 30.000 pessoas. 
É nesta cidade que está sendo construí-
do o COLISEU NAZARENO, templo 
moderno e climatizado, com capacidade 
para 9.000 pessoas sentadas. 

13 a 19 de julho 

Rosie Souza 

IMPORTANTE!! 

 

Todos os participantes do projeto Manaus agradecem os 

irmãos que participaram das promoções realizadas no mês 

de junho. Porém para ser 100% de sucesso é necessário 

que os irmãos que ficaram com alguma pendência financei-

ra, façam o acerto. Por gentileza, procurem a Mariana Belu-

fe ou o Vitor de Mattos. 

http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/bogota.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/colombia/cali.htm
http://www.suapesquisa.com/cristianismo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁTICAS INIMIGAS 
 

"Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo; e aquilo que per-

doei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença 

de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vanta-

gem sobre nós; pois não ignoramos as suas intenções." (2 Coríntios 

2:10-11) 

O diabo tende a usar repetidamente as mesmas 

táticas. Imagino que ele opere segundo o velho ditado: "Não 

se mexe em time que está ganhando". Ele vem usando tais 

técnicas, planos e estratégias desde o Jardim do Éden e eles 

vêm surtindo grande efeito para derrubar inúmeras pessoas. 

Por isso, ele continua a usá-los, geração após geração. Essa 

é a má notícia. A boa notícia é que agora sabemos quais são 

essas táticas, pois estão claramente identificadas na Bíblia. 

O diabo é um perigoso lobo que às vezes se disfar-

ça de ovelha. Às vezes ruge feito um leão. Mas vem mais 

frequentemente como uma cobra. Às vezes ele chega a nós 

em toda sua depravação e horror. Outras vezes chega como 

um anjo de luz. É por isso que devemos estar sempre alertas. 

Ele nos tenta, sussurrando: "Pode acreditar. Cometa o peca-

do. Não tem problema. Ninguém vai ficar sabendo." A gente 

morde a isca e cai no pecado. Aí o diabo berra: "Mas que 

hipócrita! E pensa que Deus vai ouvir orações suas? Nem 

perca tempo indo à igreja!" Infelizmente, algumas pessoas 

dão ouvidos a isso, acreditam e se afastam.  

Lembre-se: não importa o que você tenha feito. Não 

importa que pecado tenha cometido. Deus sempre estará 

pronto a perdoá-lo se você der as costas a esse pecado e 

retornar para Ele. Não deixe o diabo isolá-lo da Palavra de 

Deus e do povo de Deus, pois isso é exatamente o que 

o diabo procura fazer. 

www.devocionaisdiarios.com.br    

13 de julho de 2014 

1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas   

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 

 

ORDEM  DO  CULTO 

 

Expediente: R. Souza — Tiragem: 100 exemplares 
 
 

E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
 

Fone: 9963-0016 -TIM 

    

 
 
 
 

   1ª IGREJA DO NAZARENO 
LONDRINA - PR 

 

Informativo  Semanal     Ano XV    nº 27     13/7/2014 

No dia 5 de julho aconteceu a reunião de mulheres na casa da irmã Maura. 
Foi uma noite muito festiva em comemoração do aniversário da anfitriã. 

As panquecas estão 

à venda para ajudar 

na viagem. 

http://www.devocionaisdiarios.com/2014/07/taticas-inimigas.html
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/2/10-11

